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ABSTRAK 

ICRP merekomendasikan penurunan Nilai Batas Dosis (NBD) lensa mata untuk pekerja radiasi dari 150 mSv menjadi 
20 mSv dalam 1 tahun yang dirata-ratakan selama periode 5 tahun, dan dalam 1 tahun tertentu tidak melampaui 50 mSv. 
Rekomendasi perubahan NBD lensa mata ini kemudian dimasukkan dalam  GSR Part 3- IAEA Basic Safety Standards 
yang disahkan pada tahun 2014. Penurunan NBD lensa mata ini menimbulkan implikasi yang besar pada berbagai 
bidang pemanfaatan radiasi yang memerlukan pendekatan yang sesuai untuk perlindungan mata dan pemantauan dosis 
lensa mata.  
 
Kata kunci : dosis lensa mata, implikasi, TECDOC 
 
ABSTRACT 

ICRP recommended a reduction in the equivalent dose limit for occupational exposure for the lens of the eye from 150 
mSv to 20 mSv in a year, averaged over defined periods of 5 years.The recommendation of changing the dose limit of 
the lens of the eyen is then incorporated into IAEA GSR-Part 3, International B asic Safety Standard 2014. The 
reduction of the dose limit has significant implication in view of the application to planned exposure for different areas 
of occupational exposure and needs adequate approaches for eye protection and eye dose monitoring. 
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I. PENDAHULUAN 

Pada bulan April 2011, International 
Commission on Radiological Protection (ICRP) 
merevisi nilai dosis ambang untuk katarak menjadi 0,5 
Gy. Sebelumnya ICRP merekomendasikan nilai dosis 
ambang katarak sebesar 5 Gy untuk penyinaran akut dan 
> 8 Gy untuk penyinaran yang berkepanjangan. 
Kemudian ICRP merekomendasikan penurunan Nilai 
Batas Dosis (NBD) lensa mata untuk pekerja radiasi 
dari 150 mSv menjadi 20 mSv dalam 1 tahun yang 
dirata-ratakan selama periode 5 tahun, dan dalam 1 
tahun tertentu tidak melampaui 50 mSv 
[4].Rekomendasi perubahan NBD lensa mata ini 
kemudian dimasukkan dalam  GSR Part 3- IAEA Basic 
Safety Standards yang disahkan pada tahun 2014. 
Penurunan NBD lensa mata ini menimbulkan implikasi 
yang besar pada berbagai bidang pemanfaatan radiasi 
yang memerlukan pendekatan yang sesuai untuk 
perlindungan mata dan pemantauan dosis lensa mata. 
Berbagai studi mengenai dosis lensa mata telah 
dilakukan di banyak negara antara lain ORAMED 
Project (2008-2011) [2], dan ISEMIR-WGIR IAEA 
Project (2012) [7]. Hasil studi menunjukkan bahwa ada 
sebagian kelompok pekerja yang menerima dosis lensa 
melampaui NBD lensa mata yang baru. 

 
II. METODOLOGI/LANDASAN TEORI  

Penurunan Nilai Batas Dosis lensa mata dari 
150 mSv per tahun menjadi 20 mSv per tahun 
menimbulkan beberapa implikasi pada penggunaan 

radiasi di bidang kesehatan dan industri. Implikasi yang 
sangat menjadi perhatian terutama pada penggunaan 
radiasi di fasilitas radiologi dan kardiologi 
intervensional [4].  

Dalam persyaratan 13 dari GSR Part 3 
dinyatakan bahwa “badan pengawas harus menetapkan 
dan menegakkan persyaratan untuk pengkajian 
keselamatan, dan badan atau organisasi yang 
bertanggung jawab untuk fasilitas atau kegiatan yang 
menimbulkan resiko radiasi harus melakukan 
pengkajian keselamatan yang memadai”.  Pengkajian 
keselamatan yang dimaksud mencakup semua aspek  
pemanfaatan yang berkaitan dengan proteksi dan 
keselamatan yang harus dilaksankan pada berbagai 
tahap termasuk tahap penentuan lokasi kegiatan, disain, 
pembuatan (manufaktur) , konstruksi, perakitan, 
komisioning, operasi, pemeliharaan dan dekomisioning 
fasilitas.  

Untuk memberikan panduan tentang penerapan 
nilai batas dosis lensa mata ini IAEA menerbitkan 
panduan tentang beberapa implikasi nilai batas baru 
lensa mata sebagaimana dinyatakan dalam TECDOC 
1731. Beberapa implikasi dimaksud antara lain yaitu 
pengkajian keselamatan, kelompok pekerja yang dosis 
lensa matanya penting menjadi perhatian, optimisasi 
proteksi dan pemantauan lensa mata [4,5]. 

 
2.1 Pengkajian keselamatan 

Pemegang izin harus melakukan pengkajian untuk : 
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a. Mengidentifikasi jika ada pekerja yang 
menerima dosis signifikan pada lensa matanya 
( dalam orde beberapa mSv per tahun) 

b. Memastikan bahwa peralatan dan instalasi 
telah didisain sedemikian rupa sehingga 
proteksi mata telah optimal 

c. Menetapkan prosedur operasi yang diperlukan 
untuk menjamin bahwa proteksi mata telah 
optimal 

d. Mensyaratkan penggunaan peralatan pelindung 
diri untuk pekerja jika disain peralatan dan 
instalasi , dan prosedur operasi tidak cukup 
untuk menjamin proteksi mata. [4,5] 

 

2.2 Kelompok pekerja yang dosis lensa matanya 

penting  

Ada 3 kelompok pekerja yang mungkin menerima 
dosis signifikan pada lensa mata dan perlu diperhatikan 
yaitu : 

a. Pekerja yang terpapar seluruh tubuhnya di 
medan radiasi uniform 

b. Pekerja yang terpapar di medan radiasi tak 
uniform dan dosis di bagian mata lebih utama 

c. Pekerja yang terpapar radiasi lemah seperti 
radiasi beta atau foton di bawah 15 keV yang 
memberikan dosis signifikan pada lensa mata 
tapi tidak ke seluruh tubuh (dosis efektif).[5] 

Kelompok terbesar yang menerima dosis signifikan 
pada lensa mata adalah  : 

a. Pekerja yang melakukan prosedur radiologi 
dan kardiologi intervensional berpandu citra 
(fluoroscopy guided) 

b. Pekerja di instalasi kedokteran nuklir yang 
menyiapkan sumber/radiofarmaka, PET/CT 

c. Pekerja yang terlibat brakiterapi manual 
d. Pekerja yang terlibat pada prosedur 

intervensional berpandu CT (CT-guided) 
e. Pekerja siklotron 
f. Pekerja yang menggunakan glove box 
g. Pekerja dekomisioning fasilitas nuklir 
h. Pekerja yang menangani Plutonium atau 

Uranium susut kadar[4,5] 
 

2.3 Optimisasi proteksi 

Prinsip optimisasi proteksi adalah 
mengupayakan agar dosis yang diterima individu dan  
jumlah individu yang menerima dosis serendah 
mungkin dengan mempertimbangan faktor ekonomi dan 
sosial. Untuk itu maka baik dosis efektif maupun dosis 
ekivalen harus diusahakan serendah mungkin. Sekarang 
ini ada dugaan kuat bahwa efek katarak merupakan efek 
stokastik yang tidak memerlukan dosis ambang, 
mengingat hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan 
antara dosis dan resiko induksi katarak pada dosis tinggi 
ternyata tidak meningkat tajam seperti pada efek 
deterministik umumnya. Ada beberapa cara 
pengendalian yang perlu dipertimbangkan dalam 
mencapai optimisasi proteksi. Dalam TECDOC 1731, 
IAEA merekomendasikan 3 cara yaitu pengendalian 
terekayasa,  pengendalian administratif dan  
penggunaan peralatan protektif perorangan (PPE). 
Contoh dari fitur pengendalian terekayasa adalah 
pemasangan kaca timbal pada instalasi. Bila 

pengendalian terekayasa tidak cukup memberikan 
perlindungan pada lensa mata maka diperlukan 
pengendalian administratif yang dapat berupa 
pembagian daerah kerja dan pembuatan prosedur 
operasi. Jika keduanya belum cukup memberikan 
perlindungan yang memadai maka diperlukan 
penggunaan peralatan pelindung personal. [4,5]. 
Umumnya untuk melindungi lensa mata digunakan kaca 
mata yang sesuai seperti kaca mata Perspex untuk 
radiasi beta dan kaca mata timbal untuk radiasi foton 
energi rendah.[4] 

 
2.4 Pemantauan lensa mata 

Dalam TECDOC 1731 dinyatakan bahwa cara 
yang akurat untuk pemantauan dosis lensa mata adalah 

dengan mengukur Hp(3), menggunakan dosimeter yang 

dikenakan sedekat mungkin dengan mata. Namun 

sayangnya dosimeter Hp(3) jarang ditemukan di 

pasaran. TECDOC merekomendasikan agar pemantauan 
lensa mata perlu dilakukan jika dosis lensa mata 
diperkirakan melebihi 5 mSv per tahun. TECDOC juga 

memberikan panduan tentang kapan dosimeter Hp(0.07) 

atau  Hp(10) digunakan dan kapan dosimeter Hp(3) 

harus digunakan. Dosimeter Hp(0,07) dan Hp(10) dapat 

digunakan untuk memperkrakan dosis lensa mata asal 
dikalibrasi dengan kondisi tertentu. [4] 

 
2.5 Prosedur pemantauan lensa mata 

Cara yang paling akurat untuk pemantauan 

dosis lensa mata ialah dengan mengukur dosis Hp(3) 

dengan dosimeter yang dipakai di dekat mata.  Pada 
penyinaran radiasi homogen, dosimeter seluruh tubuh 
yang dipakai di dada memberikan perkiraan yang cukup 
bagus untuk mengukur dosis efektif seluruh tubuh dan 
dosis ekivalen lensa mata.   
 Dalam hal penyinaran yang tidak homogen 
seperti prosedur klinik yang mana pekerja menggunakan 
apron untuk melindungi sebagian tubuhnya, maka 
diperlukan lebih dari 1 dosimeter. Dosimeter yang 
dipakai di bawah apron memberikan perkiraan dosis 
efektif tetapi tidak menunjukkan dosis lensa mata. 
Dalam hal ini disarankan menggunakan dosimeter 
kedua yang dipakai di kerah baju atau dekat kepala 
untuk bisa mengukur dosis lensa mata. [4] 
 
III. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Berbagai studi mengenai dosis lensa mata telah 
dilakukan di banyak negara terutama untuk 
memperkirakan dosis lensa mata para pekerja radiasi di 
instalasi radiologi dan kardiologi intervensional .   
Beberapa kegiatan studi tersebut dilakukan  antara lain 
oleh Belgian ExDos project (2008-2011), ORAMED 
Project (2008-2011) [2], dan ISEMIR-WGIR IAEA 
Project (2012)[7]. 

Hasil studi menunjukkan bahwa ada sebagian 
kelompok pekerja yang menerima dosis lensa 
melampaui NBD lensa mata yang baru. 
Efstathopulos et al. melakukan penelitian dosis pekerja 
yang melaksanakan prosedur radiologi dan kardiologi 
intervensional. Sebanyak 25 prosedur diagnostik dan 
terapi didapatkan bahwa para petugas intervensional 
menerima dosis lensa mata sebesar 64-1129 µSv , dan 



Seminar Keselamatan Nuklir  7
 

3 

 

para perawat menerima dosis sebesar 4-16 µSv. Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa dalam kondisi beban 
kerja maksimum dosis yang diterima petugas 
intervensional mencapai 27,9 mSv[1]. Studi lainnya 
dilakukan oleh Jacob et al. yang melakukan penelitian 
terhadap 129 petugas kardiologi intervensional dan 
electro physiologist yang rata-rata telah bekerja selama 
22 tahun. Hasil studi tersebut menyimpulkan dosis 
kumulatif pada lensa mata pekerja berkisar antara 25 
sampai 1600 mSv. Selanjutnya Vano et al. menemukan 
dosis kumulatif lensa mata parapetugas yang bekerja di 
lab kateterisasi berkisar dari 0,1 sampai 18,9 Sv.[1] 
 Project ORAMED (The Optimization of 
Radiation Protection for Medical staff) melakukan 
penelitian di 6 negara yang berbeda dan melakukan 
pengamatan pada lebih dari 1300 prosedur radiologi dan 
kardiologi intervensional. Penelitian ini menghasilkan 
bahwa dosis lensa mata pekerja berkisar antara 10 µv 
sampai 4 mSv per prosedur, sedangkan dosis kumulatif 
lensa mata berkisar antara 1 sampai 150 mSv dan 
terdapat sebanyak 24 % pekerja menerima dosis lensa 
mata melebihi nilai batas baru  20 mSv[2]. Hasil studi 
ini menekankan perlunya pendidikan dan latihan untuk 
para petugas yang melakukan prosedur radiologi dan 
kardiologi intervensional tentang prinsip dan peraturan 
proteksi radiasi serta penggunaan peralatan proteksi 
radiasi.  

Kalau nilai batas dosis baru sebesar 20 mSv 
per tahun diterapkan maka jumlah 
pemeriksaan/prosedur intervensional akan banyak 
berkurang mengingat untuk beberapa tindakan 
menghasilkan dosis lensa mata yang cukup besar per 
prosedur. Agar dosis yang diterima para petugas tidak 
melampaui nilai batas yang baru tanpa menurunkan 
jumlah pemeriksaan maka diperlukan upaya proteksi 
radiasi  yang lebih ketat[6]. Untuk ini pemantauan dosis 
lensa mata dan penggunaan alat pelindung seperti kaca 
mata Pb dan tabir Pb yang digantung menjadi sangat 
penting [4]. IRPA pada bulan Januari 2017 memberikan 
pedoman tentang beberapa cara perlindungan terhadap 
mata.  
1. Kaca mata 
Penggunaan kaca mata pelindung dapat menurunkan 
dosis lensa mata. Adapun jenis kaca mata yang 
diperlukan tergantung pada medan radiasi. Untuk 
penyinaran radiasi beta disarankan menggunakan kaca 
mata yang memakai lensa plastik (Perspex atau yang 
setara). Untuk penyinaran sinar-X digunakan kaca mata 
Pb. Penggunaan kaca mata Pb dapat menurunkan dosis 
pada mata sebesar 2-5 kali[4]. Dosis tipikal pada 
prosedur radiologi intervensional ditampilkan pada 
Tabel 3.1[4]  
2. Tabir Pb yang digantung (ceiling suspended screen) 
Penggunaan tabir Pb yang digantung sangat baik untuk 
melindungi mata pekerja di fasilitas radiologi 
intervensional. Para pekerja perlu mendapatkan 
pelatihan tentang cara menggunakannya agar bisa 
memberikan perlindungan mata yang efektif. 
Penggunaan tabir ini dapat menurunkan dosis pada mata 
sebesar 4-5 kali[4] 

.  
Gambar 3. 1 Prosedur Radiologi Intervensional [2] 
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Tabel 3. 1 Dosis Tipikal pada Prosedur Radiologi 

Intervensional [5] 

 

 
 

 

 
Gambar 3. 2  Dosimeter Hp(3) yang dikembangkan 

oleh ORAMED [2] 
 

IV. KESIMPULAN 

Penurunan Nilai Batas Dosis lensa mata dari 
150 mSv per tahun menjadi 20 mSv per tahun 
menimbulkan sejumlah implikasi. Beberapa kelompok 
pekerja dapat menerima dosis pada lensa mata yang 
melebihi NBD yang baru bila masalah proteksi kurang 
diperhatikan. Penggunaan kaca mata Pb  dapat 
menurunkan dosis pada lensa mata sebesar 2-5 kali dan 
tabir Pb yang digantung dapat menurunkan dosis pada 
mata sebanyak 4-5 kali. Untuk beberapa prosedur 
diperlukan pemantauan dosis mata dengan 
menggunakan dosimeter Hp(3). Mengingat dosimeter 
Hp(3) sulit didapatkan di pasaran, maka dosimeter 
Hp(0.07) dan Hp(10) dapat digunakan asal dikalibrasi 
dengan kondisi tertentu [4].  
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